
Förhandsgranskning
Stockholms stad, Elever årskurs 5

STANDARDTEXT

Språk:
Svenska 

Engelska/English 
Arabiska/العربیة 

Spanska/Espanol 
Kroatiska/Hrvatski 

Somaliska/af Soomaali 
Finska/Suomi 
Polska/Polski 

Ryska/Pусский 
Tyska/Deutsch 

Persiska/Farsi/فارسی 
Grekiska/Ελληνικά 

Serbiska/српски 
Turkiska/Türkçe 

 Erkek Kız

Başka bir cinsel
kimlik (cinsiyet
kimliğini kız ya
da erkek olarak

hissetmeyen
gruba

aitseniz/ait
hissediyorsanız)

Cevap
vermek

istemiyorum

1
Lütfen cinsiyetinizi belirtin.

 🙁 Kesinlikle
katılmıyorum

😀 Kesinlikle
katılıyorum

Bilmiyorum

2
İhtiyaç duyduğumda
öğretmenlerimden destek
alıyorum.

3
Okulda ne öğrenmem
gerektiğini biliyorum.

4
Öğretmenlerimin öğretme
konusunda iyi olduklarını
düşünüyorum.
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5 Öğretmenlerimin beni
öğrenme konusunda
motive etmede iyi
olduklarını düşünüyorum.

6
Öğretmenlerimin okulda
başarılı olmamı
beklediğini
düşünüyorum.

7
Sınıfta huzur ve sakinlik
içinde ders
yapabiliyorum. (Başka
bir deyişle, ders sırasında
görev ve ödevlerime hem
şahsi olarak hem de bir
grup içinde
odaklanabildiğimi
düşünüyorum.)

8
Neden huzur ve sakinlik içinde ders yapamıyorsunuz? (Birden çok yanıt
verilebilir.)

   Sınıfımdaki/grubumdaki başka öğrenciler dikkatimi dağıtıyor 
   Sınıfımda/grubumda olmayan başka öğrenciler dikkatimi dağıtıyor 
   Sınıf sakin olsa bile konsantre olmakta zorluk çekiyorum. 
   Huzur ve sakinlik içinde ders çalışabileceğim bir yer bulmakta zorluk

çekiyorum. 
   Öğretmenlerim başkalarını rahatsız eden öğrencilere durmalarını

söylemiyorlar. 
   Diğer yetişkinler başkalarını rahatsız eden öğrencilere durmalarını

söylemiyorlar. 
   Havalandırma, ısıtma, soğutma, sıkışık alanlar, ışık veya gürültü gibi

fiziki çevre/bina 
   Diğer sebep  

 🙁 Kesinlikle
katılmıyorum

😀 Kesinlikle
katılıyorum

Bilmiyorum

9
Sınıfların çoğunda iyi bir
çalışma ortamı olduğunu
düşünüyorum.

10
Dersler sırasında iyi bir
çalışma ortamı
oluşturulması konusunda
üzerime düşeni yerine
getiriyorum.

11
Fikirlerimi ifade
edebiliyorum ve insanlar



beni dinliyor (örn. sınıf
kurulu).

12
Ödevlerim üzerindeki
etkimden memnunum.

13
Veli-öğretmen
görüşmelerinde, neleri iyi
yaptığımı ve neleri
geliştirmem gerektiğini
tartışıyoruz.

14
Veli-öğretmen
görüşmeleri
anlayabileceğim şekilde
gerçekleştiriliyor.

15
Okuldan keyif alıyorum.

16
Okulda kendimi güvende
hissediyorum.

 Evet Hayır
Cevap
vermek

istemiyorum
17

Okulda size kötü davranıldığını (şiddet veya
tacize uğradığınızı) düşünüyor musunuz?

Bunu söylerken size kötü şeyler söylendiğini, sizinle alay edildiğini,
dışlandığınızı, tehdit edildiğinizi, itildiğinizi, size yumruk
atıldığını/vurulduğunu veya başka bir şekilde kötü davranıldığınızı anlatmak
istiyoruz (şu ana kadarki tüm sonbahar dönem

18
Okuldaki bir yetişkine, okulunuzda size kötü
davranıldığını düşündüğünüzü söylediniz mi?

 
Haftada
birçok

kez

Bir dönemde
birçok kez

Bir
dönemde

birkaç kez
19

Size ne sıklıkla kötü davranıldığını
düşünüyorsunuz?

20
Kimin size kötü davrandığını düşünüyorsunuz?

   Sınıfımda bir öğrenci 
   Okulda bir öğrenci 



   Öğretmenim 
   Okulda bir yetişkin 

 🙁 Kesinlikle
katılmıyorum

😀 Kesinlikle
katılıyorum

Bilmiyorum

21
Bana veya başka bir
öğrenciye kötü
davranılırsa okuldaki
yetişkinler tepki gösterir.

22
Bana veya başka bir
öğrenciye kötü
davranılırsa bunu
okuldaki bir yetişkinle
konuşabileceğimi
biliyorum.

23
Okulumdan memnunum.

24
Okulumu bir arkadaşıma
tavsiye ederdim.

25
Okul ödevlerimde dijital
araçlar/gereçler (örn.
bilgisayar, tablet, akıllı
tahta, akıllı telefon vb.)
kullanıyorum.

26
Okulumda BM Çocuk
Hakları Sözleşmesinin
(tüm çocukların hakları)
üzerinden geçtik ve bu
Sözleşme uyarınca
haklarım hakkında
konuştuk.

27
Okuldaki kültürel
deneyimlerde (örn. yazar
ziyaretleri, tiyatro,
konser, müze, kütüphane)
yer alabiliyorum.

28
Okulda yer alabildiğim
kültürel deneyimlerden
(örn. yazar ziyaretleri,
tiyatro, konser, müze,
kütüphane) memnunum.

29



Okul dışındaki boş
zamanlarımda keyif
aldığım kültürel
aktivitelere (örn. müzik,
tiyatro, dans etmek, şarkı
söylemek, sanat ve el
sanatları, okumak için
kitap ödün almak vb.)
katılma fırsatım oluyor.

30
Stockholm'de denetim
altında yapılan
spor/egzersiz (örn. bir
spor kulübüne katılmak,
bir grupta dans etmek,
grup antrenmanı)
fırsatlarından
memnunum.

31
Stockholm'de mevcut,
spontane spor/egzersiz
(örn. denetim veya bir
antrenör olmadan yapılan
spor/egzersiz)
fırsatlarından
memnunum.

32
Bir derneğin üyesi misiniz? (spor kulübü, İzcilik, oyun kulübü veya kültür
derneği gibi. SATS ve Kindahls gibi kültür okulları, özel spor salonları ve
dans okullarının dernek olarak kabul edilmediğini unutmayın.)

   Evet, spor kulübü (takım sporu) 
   Evet, spor kulübü (bireysel spor) 
   Evet, spor kulübü (takım sporu veya bireysel spor değil, Skol IF,

Friskis gibi 
   Evet, İzcilik. 
   Evet, açık hava kulübü 
   Evet, oyun kulübü (rol yapma, LAN gibi) 
   Evet, kültür derneği (tiyatro, koro gibi. Kültür okulu değil) 
   Evet, siyasi dernek/topluluk 
   Evet, dini dernek/topluluk 
   Evet, göçmen derneği (örn. Somali derneği) 
   Evet, taraftar kulübü 
   Evet, engelliler derneği 
   Evet, diğer dernek (satranç kulübü, Unga örnar, LGBTİ örgütü, Af

Örgütü gibi) 

   Hayır, hiçbir derneğin üyesi değilim 

33
Okuldan sonra boş vakitlerimde haftada en az iki kez spor veya egzersiz
yapıyorum.



Send answers

   Evet, spor kulübümde spor yapıyorum 
   Evet, en az 30 dakikalık seanslarda antrenör olmadan bağımsız olarak

veya arkadaşlarımla spor yapıyorum (futbol oynamak, koşmak, bisiklete
binmek, kaykay yapmak, dans etmek gibi) 

   Evet, halka açık bir yüzme havuzunda yüzüyorum 
   Evet, bir dans okulunda dans pratiği yapıyorum 
   Evet, spor salonuna/grup egzersizine/yogaya gidiyorum 
   Evet, diğer 

   Hayır, boş vakitlerimde haftada en az iki kez egzersiz yapmıyorum 

34
Okul dışındaki boş vakitlerimde yaparken keyif aldığım kültürel
etkinliklere katılıyorum.

   Evet, kendi aktivitelerimi düzenliyorum 
   Evet, başkaları tarafından düzenlenen etkinliklere katılıyorum 

   Hayır, kültürel etkinliklere katılmıyorum 

 


